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TÁC PHẨM THAM DỰ 

 CUỘC THI “Ý TƯỞNG XANH VÌ THÀNH PHỐ AN LÀNH” 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

 ĐƠN VỊ: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 27, quận Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh. 

 HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN: ĐẶNG TÙNG 

ĐIỆN THOẠI: 0865461194 

 MAIL:dangtung19110108@gmail.com 

 ĐỊA CHỈ: 158/4 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh. 

II. THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG: 

 TÊN HOẠT ĐỘNG:“Nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường trên địa 

bàn phường” 

 THỜI GIAN THỰC HIỆN: Hàng năm 

 ĐỊA ĐIỂM: Phường 27, quận Bình Thạnh. 

 

                            

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nóng trên các mặt báo và 

nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, 

công trường xây dựng, trên đường phố và nơi công cộng,...Nguyên nhân do ý thức giữ gìn 

vệ sinh của một bộ phận người dân còn kém, hành vi xả rác của người dân vẫn còn là vấn 

nạn xã hội,... Trong đó, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam đã và đang 

ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta 

có thể nhìn thấy được các hình ảnh, cũng như các bài báo phản ánh về thực trạng môi 

trường hiện nay. Để tiến tới chấm dứt tình trạng nói trên, xây dựng thành phố Hồ Chí 

Minh có chất lượng sống tốt hơn Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã 

triển khai Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và 

kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” (gọi tắt là Cuộc vận động “Không xả 

rác ra đường và kênh rạch”) 
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Hội viên thanh niên luôn là lực lượng xung kích có vị trí, vai trò hết sứcquan trọng 

góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Do 

vậy, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên thanh niên ở các chi hội hiện nay là 

làm cho họ ngày càng nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở phạm vi quốc gia nói chung, trong quận và phường nói 

riêng. Trên cơ sở đó để mỗi hội viên thanh niên xác định đúng đắn vai trò, trách nhiệm 

của bản thân; xây dựng động cơ, tình cảm, niềm tin và ý chí quyết tâm thực hiện các hoạt 

động bảo vệ môi trường một cách tự nguyện, tích cực và chủ động, làm cho việc bảo vệ 

môi trường thực sự trở thành việc làm hằng ngày, nhu cầu thường trực chính họ. Trong 

thời gian qua, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên thanh niên luôn được 

Ủy ban Hội Phường 27 giáo dục, định hướng quan tâm, chú trọng. Đa số hội viên thanh 

niên có nhận thức tốt về môi trường, vai trò quan trọng của môi trường tự nhiên đối với 

đời sống xã hội nói chung. Tuy nhiên, hiện nay ý thức bảo vệ môi trường của hội viên 

thanh niên vẫn tồn tại một số hạn chế như: còn có hiện tượng xả rác thải, chất thải, nước 

thải tùy tiện; ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường của một số hội 

viên thanh niên chưa được phát huy tốt,.... Những hạn chế ấy phản ánh sự lệch chuẩn 

nhận thức, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của hội viên, thanh niên. Do 

vậy, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên thanh niên trong giai đoạn hiện 

nay rất cần thiết. 

Vì vậy, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường trên địa bàn phường, 

hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị số 19 - CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh 

không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, phát huy vai trò 

xung kích của lực lượng hội viên trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. 

Ủy ban Hội Phường 27 đã thực hiện giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 19 - 

CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện 

Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì 

Thành phố sạch và giảm ngập nước” đến các chi hội trực thuộc. Với những nội dung của 

cụ thể như sau: 

Việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người 

cùng hiểu, biết, và hành động vì môi trường cùng chúng ta. Chỉ có nhận thức đúng, suy 

nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc 

hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Nhận thức được tầm 

quan trọng của công tác giáo dục môi trường đối với thế hệ trẻ tương lai của đất 

nước, thời gian qua, Ủy banHội phường 27 đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động giáo 

dục môi trường đến các bạn hội viên, thanh niên, học sinh. Cùng với việc lồng ghép 

kiến thức bảo vệ môi trường trong các buổi sinh hoạt, Ủy ban Hội phường 27còn tổ chức 

nhiều hình thức để các bạn hội viên, thanh niên, học sinh tự tham gia, góp sức vào việc 

bảo vệ môi trường xung quanh. Cụ thể, vào các ngày như: thành lập Đoàn thanh niên 

(26/3), môi trường thế giới (5/6), các ngày lễ lớn trong năm,...Ủy ban Hội phường 27tổ 

chức và phát động phong trào dọn vệ sinh lòng đường, hè phố, trồng và chăm sóc cây 

xanh, tuyên truyền cho hội viên, thanh niên, người dân cùng tham gia thực hiện. 
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+ Ủy ban Hội phường 27 mời báo cáo viên tuyên truyền cuộc vận động “Người 

dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", 

tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn,…đến các chi hội 

 
(Hình. Tuyên truyền cuộc vận động: “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành 

phố sạch và giảm ngập nước”  - Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Thảo tại trường THCS Cù Chính Lan) 

+ Tổ chức biểu diễn tiểu phẩm “Nâng cao nhận thức, giảm thiểu rác nhựa từ hành 

vi của mỗi con người” tại hội trường khu phố 5  

 

(Hình. Biểu diễn tiểu phẩm “Nâng cao nhận thức, giảm thiểu rác nhựa từ hành vi của mỗi con người” tại hội trường 

khu phố 5) 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khảo sát lấy ý kiến người dân về phân 

loại rác tại nguồn của người dân trên địa bàn phường. 

+ Tại cơ quan,Ủy ban Hội phường 27khuyến khích tiết kiệm điện, nước ở cơ quan 

cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Khuyến khích mọi người sử dụng những bóng 

đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ quan, 

tránh để nước rò rỉ…Hạn chế sử dụng túi nilon, thực hiện phân loại rác tại nguồn,… 

+ Sử dụng infographic tuyên truyền về môi trường trên facebook, zalo của hội 

phường. Chia sẻ các hoạt động hay do thành phố, quận Bình Thạnh hoặc các đơn vị khác 

thực hiện về bảo vệ môi trường trên các phương tiện như zalo, fb,… 

+ Tuyên dương, khen thưởng những hội viên, thanh niên thực hiện tốt việc giữ gìn 

vệ sinh môi trường chung, những cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ 

môi trường.  
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Việc thứ hai Ủy ban Hội phường 27cụ thể hóa hoạt động vào tình hình của địa 

phương:  

- Công viên cuối lô D bị người dân chiếm dụng để chứa đồ đạc, nuôi gà,vứt 

rác,…các cây xanh ở khu vực này cũng dần chết đi. Ủy ban Hội phường 27phối hợp với 

Dịch vụ công ích quận đã thực hiện trồng lại cây xanh tại khu vực công viên Lô D cư xá 

Thanh Đa, nhằm tạo lại mảng xanh cho công viên nơi đây, giúp mọi người có ý thức hơn 

về bảo vệ môi trường. Mô hình này tạo sự đổi mới trong nhận thức của các chi hội, các 

bạn hội viên thanh niên về môi trường. Mô hình đã được nhân rộng đến các chi hội 

ngoài nhà nước: Công trình tạo mảng vườn hoa lan trước trụ sở ban chỉ huy quân sự; chi 

hội Khu phố 4: Trồng thêm cây xanh tại khu vực hội trường khu phố; chi hội trường Mầm 

non 27: Công trình vườn cây của bé; trường THCS Thanh Đa: Tạo mảng cây xanh quanh 

trường,... 

 
(Hình. Công trình trồng cây tại Khu phố 2) 

- Các buổi tổng kết, sinh hoạt, chương trình văn nghệ, hội thao tại trường học, 

ủy ban nhân dân phường,…chúng ta dễ dàng bắt gặp những mảnh giấy, những vỏ chai, 

những ly nhựa vứt bừa bãi. Đó hình như đã là thói quen của nhiều bạn hội viên thanh 

niên, học sinh thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Sau các buổi hoạt động Ủy ban Hội 

phường 27nhắc nhở các bạn đọn dẹp vệ sinh xung quanh vị trí của mình và bỏ rác đúng 

nơi quy định, dần dần hành động đó trờ thành thói quen tốt cho các bạn. 

- Tổ chức dọn dẹp tổng vệ sinh 15 phút vì thành phố văn minh sạch dẹp vào ngày 

chủ nhật hàng tuần tại các khu phố (chi hội, các cô chú khu phố và người dân cùng chung 

tay dọn dẹp), đã xóa được 02 điểm rác đen trên địa bàn phường, sửa lại đường thoát nước 

chung cư lô 8 và lô 10 cư xá Thanh Đa, dọn vệ sinh bờ kè đoạn 1.2, 1.4, lô J, G, F 
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(Hình. Xóa điểm đen rác tại Khu phố 2) 

- Phối hợp với chi hội quản lý đường thủy nội địa tổ chức đọn dẹp, tổng vệ sinh 

khu vực đoạn kè 1.2 và 1.4; phát tờ rơi tuyên truyền cho các hộ dân sinh sống ven sông, 

kênh, rạch về nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường, công trình công cộng và phòng 

chống đuối nước ở trẻ em” trên địa bàn phường với hơn 65 bạn hội viên thanh niên tham 

gia cùng với người dân xung quanh. 

 
(Hình. Tổ chức đọn dẹp, tổng vệ sinh khu vực đoạn kè 1.2 và 1.4) 

- Phối hợp với mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức ngày hội “Vì môi 

trường xanh, sạch và không ngập nước” triển lãm các sản phẩm thân thiện với môi trường 

như: các sản phẩm làm từ mây, tre, dừa, xơ mướp,… 
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(Hình. Ngày hội “Vì môi trường xanh, sạch và không ngập nước” tại sân UBND phường 27) 

- Tổ chức cuộc thi tái chế rác thải nhựa, hội thi hiến kế về ý tưởng bảo vệ môi 

trường giữa các chi hội, hội thi vẽ tranh về môi trường,… 

 
(Hình. Tổ chức hội thi vẽ tranh chủ đề về Môi trường xanh cho các em thiếu nhi) 

- Tổ chức ký kết kế hoạch Liên tịch với Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, về thực hiện Cuộc vận động với chủ đề “Người dân phường 27 không xả rác ra 

đường và kênh rạch, vì phường xanh - sạch - đẹp và giảm ngập nước” năm 2019 nhằm giảm 

thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng người dân không xả rác ra đường và kênh rạch; mọi 

người đều có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường phố, kênh, rạch góp 

phần xây dựng phường xanh, sạch, đẹp đồng thời giảm tình trạng ngập nước... 

- Trao tặng bình nước cá nhân đến các chi hội trực thuộc, giúp các thay đổi thói 

quen sử dụng chai, ly nhựa sử dụng 1 lần (trao tặng vào dịp tổng kết phong trào hội - hội - 

đội năm 2019) với số lượng 100 bình. Trao tặng thùng phân loại rác tại nguồn cho các chi 

hội ngoài nhà nước. 

- Thực hiện công trình thanh niên “Đổi cũ lấy mới” giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường từ các bạn hội viên, thanh niên tại văn phòng Hội phường và trường THCS Thanh Đa. 

Kết quả đạt được Ủy ban Hội phường 27 ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động 

hội để ngày càng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc điểm của các bạn hội 

viên thanh niên hiện nay. Nâng cao nhận thức của các bạn hội viên, thanh niên về mục 

đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra 

đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Qua đó, tiếp tục thể hiện sự 

hành động, tích cực góp phần thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả cao. 


